Skolebestyrelsesmøde – TIM
Beslutningsprotokol

Mødedeltagere:
‾

SKOLE

BA-RP-MB-WF- HM-CN-LS-HE-JJ og Celine fra elevrådet

Mødedato og tid: Torsdag den 25. april 2019 kl. 19 - 21
Bemærkninger:

18/19

Ændring af mødedato fra 24. til 25. april

Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
 BA bad skolen om at være
opmærksomme på eleveres behandling
af frøer og tudser da ”legene” til tider
bliver lidt for voldsomme
 Der afholdes møde i Folkeskolernes
Samråd tirsdag den 30. april
b) elevråd
Har afholdt påskeløb for SFO – stor succes
c) kontoret
 Der har været hærværk på skolens
udearealer, sagen er løst. Endvidere
har der været ”fest” på udearealerne i
påsken. JJ har tager en snak med
eleverne og orienterer forældrene pr.
mail
 Musicalugen forløb fint. Vi laver musical
igen til næste år. Måske skal nogle af
de store elever have flere opgaver
 Eksamensudtræk og plan offentliggøres
mandag
 Der er afviklet en fin tur for 9. kl. til
Berlin
d) SFO og klub
HE skriver ud igen vedr. tilmelding til SFO’en
i ferien for at optimere brugen af ressourcer
e) andre
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Planlægning af kommende skoleår – status
Vi er godt i gang med fagfordelingen. Vi får 13 klasser i skoleåret
2019/20 og sandsynligvis kun 11 klasser året efter. Anna-Louise
vender tilbage efter endt orlov. Måske når den nye lov om
afkortning af skoledagen med 3 lektioner på hvert klassetrin i
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
indskolingen ikke at blive vedtaget inden sommerferien. JJ
undersøger muligheden for at bruge §16b ind til loven bliver
vedtaget.
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Kostpolitik på Tim skole
Der er enighed i skolebestyrelsen om at lave en kostpolitik. BA
og JJ laver udkast, Celine drøfter skolebodens udbud med
elevrådet
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Deltagelse i spørgeundersøgelse vedr.
forældredeltagelsen i den danske folkeskole
Skolebestyrelsen beslutter at deltage i
spørgeskemaundersøgelse. BA sender den til JJ, som så får den
sendt ud til forældrene i indskolingen på Intra
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Arbejde med flg. principper:
 Arbejdets fordeling blandt lærerne
 Samarbejder - Åben Skole – samarbejdet med lokale
foreninger og virksomheder
 Understøttende undervisning
Principperne drøftet. JJ skriver rettelserne ind og sender
principperne til SB for yderligere kommentarer
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Eventuelt
På næste møde drøftes info-foldere for såvel indskoling som
udskoling. JJ undersøger mulighederne for at få folderen i
indskolingen oversat til flere sprog

